Kort baggrund og argumentation for fusion
Forsyningssikkerhed og sikring af vandkvalitet
Efter på to generalforsamlinger at være blevet bedt om at undersøge mulighederne for en fusion
med et eller flere nabovandværker, har bestyrelsen arbejdet hermed og anbefaler nu en fusion med
Kongsgaard-Borup Vandværk. Fusionen vil give øget forsyningssikkerhed, hvilket vil være til gavn for
alle interessenter. Syddjurs Kommune kræver, at der som minimum etableres en nødforsyning, fx i
fald der findes pesticider over grænseværdierne, og dette, mener bestyrelsen, etableres bedst, mest
driftssikkert og økonomisk gennem en fusion.
Som følge af en regeringsbeslutning i 2019 og forventelig opfølgning herpå, skal vores vandværk
sikre, at vandværkets BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) beskyttes mod anvendelse af
sprøjtemidler. Dette er dog en handling, som alene kan forventes at få fremtidig effekt, da vandet er
mange år undervejs til undergrunden. Etablering af beskyttelse af BNBO forudsætter aftale om
økonomisk kompensation til dem, der ejer jorden omkring boringerne, fx landmænd. Denne
kompensation vil medføre ikke uvæsentlige udgifter for det involverede vandværk.
Der er desværre i to målinger over de seneste år konstateret pesticidrester i Asgilhøje Vandværks
vand – dog inden for grænseværdierne. Dette er en potentiel risiko, da ingen kan spå om, hvorvidt
disse niveauer vil stige eller falde over de nærmeste år.
Bestyrelsen finder derfor – ud fra en samlet vurdering – at den bedste vandkvalitet og højeste
forsyningssikkerhed med en fornuftig ’stordrifts’-økonomi opnås gennem en fusion af de to
vandværker. Fx forventes bl.a. udgiften til beskyttelse af BNBO minimeret, ligesom udgifter til
administration, vandprøvetagning, hjemmeside m.v. kun vil ske ét sted. Fusionen kan – som
forhandlet mellem de to vandværkers bestyrelser – gennemføres uden gensidig økonomisk
kompensation og vil ikke medføre ekstraudgifter for den enkelte interessent.
Samtidig vil fusionen betyde, at Asgilhøje Vandværk overgår fra at være et interessentselskab (I/S),
hvor alle interessenter hæfter solidarisk, til at indgå i et nyt andelsselskab med begrænset ansvar
(a.m.b.a.), hvor den enkelte alene hæfter med sit indskud i vandværket (den allerede betalte
tilslutningsafgift), hvilket bestyrelsen på en tidligere generalforsamling ligeledes blev pålagt at
arbejde for.
For at imødekomme spørgsmål og ønsker fra informationsmødet den 19.3 har bestyrelsen
udarbejdet et længere dokument, som uddyber ovenstående. Dokumentet kan senest en uge inden
generalforsamlingen findes på www.asgilvand.dk under punket Fusion.
Bestyrelsen.

